
 
7ª QUENDA DE ACTIVIDADES 

PERÍODO DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL POLO CORONAVIRUS 

 

CURSO 1º BAC A 

 

MATERIA: ANATOMÍA APLICADA 

 

 Tedes que realizar a tarefa “Práctica sobre a vista”, que aparece na seguinte ligazón e 

entregala antes do día 14 de xuño de 2020: 

 

 https://drive.google.com/file/d/1nXGjLqbUTCU8DPLxRE5aKBrBVvdC5dQU/view?usp=s

haring 

Para calquera dúbida, enviar un correo electrónico a guiomarvn@gmail.com ou facer unha 

videochamada a través da aplicación Hangouts. 

 

MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

Nesta quenda tedes que realizar a tarefa “Ciencia na cociña: Desnaturalizando proteínas”, 

que aparace na seguinte ligazón: 

 https://drive.google.com/file/d/1UWSWD2KD2V8Laa-

YI6rPVRnJBE0XgvYi/view?usp=sharing. 

 Cando teñades a tarefa feita, debedes enviarlla por correo electrónico á profesora antes 

do día 14 de xuño de 2020 á seguinte dirección: guiomarvn@gmail.com 

 

Para calquera dúbida, enviar un correo electrónico ou facer unha videochamada a través da 

aplicación Hangouts. 
 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA 

 

 Seguir traballando nas tarefas das últimas quendas, recordade que a data máxima de entrega 

de todas as tarefas tanto de recuperación como de repaso é o 12 de xuño. 

Para calquera dúbida contactar conmigo a través do seguinte correo: patriciarovaz@gmail.com 

 

MATERIA: DEBUXO ARTÍSTICO I 

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 Bos días rapaces e rapazas 

Espero que neste final de curso raro e na volta á “normalidade” vaia todo ben. 

Coa finalidade de mellorar aspectos do proceso de ensino/aprendizaxe e á vez contar coa vosa 

opinión, o Departamento de Educación Física (Cristina, Eduardo e Dani) gustaríanos ler a vosa 

crítica construtiva sobre este “curso especial”: actividades realizadas no pavillón, material 

empregado, clima de aula entre compañeiros e compañeiras, relación có profesorado, tarefas  

levadas a cabo no período de confinamento,... así coma calquera comentario que queirades facer. 

A crítica é totalmente voluntaria, podedes poñer o nome e apelidos ou simplemente o curso no que 

estades. Tedes de prazo para enviala ata o 28 de xuño ao seguinte correo: 

 danielortegaiglesias@yahoo.es 

Un saúdo e grazas de antemán 
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MATERIA: FILOSOFÍA 

 

Resumo da 1º avaliación, os que non o fixestes, e valoración do curso: que cousas foron boas e 

cales cambiarías por non axustarse as túas expectativas. 

 

Tedes ata o día 16 de xuño. 

 

Nota: os alumnos que perderon o dereito a avaliación continua deben pórse en contacto comigo no 

correo josegfilosofia@gmail.com antes do venres día 12 as 14:30 horas para concretar o día e o 

modo de facer o exame. 

 
 

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 

 

1º BACH A (NURIA): 

Correo electrónico de contacto coa profesora:  ntrigueros.fisica@gmail.com 

Toda a información respecto a marcha da materia será facilitada vía correo electrónico a cada un 

dos alumnos.  

Nestes correos será indicada a materia que deben traballar na casa, así como os exercicios que 

deben facer individualmente xunto coa temporalización de este traballo.  

Así mesmo nos correos a profesora facilitará un plan de traballo para pautar día a día a tarefa ao 

longo das semanas, tamén incluirá a forma de entrega de tarefas e cando ten que facerse. 

Calquera dúbida que xurda será plantexada á profesora vía correo electrónico. 

 

1º BACH AB (PILAR): 

https://drive.google.com/file/d/1K24e6t1NKUNijzRJSgSvtcuAnz7pZ3lu/view?usp=sharing 

 

Para calquera dúbida contactar coa profesora a través do correo electrónico: 

pilarmeracid@gmail.com 

 

 

MATERIA: FRANCÉS 

 

Consultade o voso correo electrónico, tendes as tarefas a realizar. Para calquera dúbida: 

cristinatitoria@gmail.com 

 

MATERIA: INGLÉS 

 

Seguiremos coas clases virtuais. 

O alumnado que na nota global non teña aprobada a materia deberá facer unha recuperación na 

aula virtual o día 15 de xuño ás 12:00. 

 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I 

 

Semana 8-12 xuño 

 Facer o boletín de exercicios de repaso enviado ao enderezo electrónico dos alumnos. 

 

De todas formas, se tedes alguna dúbida podedes contactar comigo a través do meu correo 

mprada@edu.xunta.es 

MOITO ÁNIMO A TODOS!!! 
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MATERIA: LINGUA GALEGA  E LITERATURA I 

 

 Remitídevos ás tarefas programadas na Aula Virtual que aparecen no bloque “PERÍODO 

DE SUSPENSIÓN PRESENCIAL (III)” 

 

MATERIA: LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 

 

(O correo ó que deben ser enviadas as tarefas, todas nunha única mensaxe cos datos do alumno, é 

diferente os anteriores: david.rodriguez.rivada@rai.usc.es) 

 

 Se non enviaches algunha tarefa, ponte ó día. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS I 

 

GRUPO 1º BACH A: 

 

 As tarefas propostas para esta 7ª quenda son actividades de autocorrección dos exercicios 

realizados na anterior quendas así como actividades específicas de recuperación para 

alumnado que así o precise. Os exercicios resoltos para realizar as autocorreccións seranlles 

enviados ó seu correo persoal e estarán tamén na carpeta 

https://drive.google.com/open?id=1YgFb4Ocb6jik9mv03bKqu18AYJ8KVtK2 

 , na subcarpeta 7ª quenda. As actividades de recuperación serán individuais e seránlles 

enviadas ós alumos/as que as teñan que realizar ó seu correo persoal, asi coma o prazo para 

realizalas. 

 

 As actividades de recuperación, que poden incluir autocorreccións de actividades xa 

realizadas téñenas que enviar escaneadas ou fotografiadas á ticschivite13@gmail.com 

nos prazos indicados. De ter alguna dúbida dirixirse a dito correo. 

 

GRUPO 1º BACH (A + B): 

 

 Teredes as solucións das actividades de reforzo e recuperación da 6ª quenda no seguinte 

enlace no pdf titulado SOLUCIÓN Actividades de reforzo e recuperación: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1fm04zA9KzAXT4aMiiksqKMJPw8KuttPF?usp=sha

ring 

 As actividades (da séptima quenda) consisten en revisar os fallos da anterior quenda, 

correxilos en vermello e envialos ao meu correo, escaneados ou fotografiados antes do 17 

de xuño. Podedes enviar solo as páxinas que teñan erros. 

 Quen teña quendas pendentes que as envíe antes da data indicada. 

 Para calquera dúbida ou aclaración pódense poñer en contacto coa profesora da materia a 

través do correo electrónico: doloresmirandafuentes@gmail.com. 

 

MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 

 

Última semana para entregar as tarefas feitas durante o confinamento.  

Mándovos un enlace ao cuestionario para avaliar a práctica docente. Estará aberto ata o día 18 de 

Xuño. Grazas por todo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezlPpI9y-

Fp8m_GTOiGTWvfIwsEgF7Lv5mA3y3nmOV5W7S5Q/viewform?usp=sf_link 
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MATERIA: ROBÓTICA 

 

 

 

MATERIA: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

 

 O profesor enviará ós alumnos, o martes 9 de xuño pola mañá, as instrucións polo correo 

electrónico usual dangarcan@hotmail.com. 

As dúbidas e consultas ó profesor pódense plantexar tanto por correo como por whatsapp 

 

 

MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 

 

NOTA XERAL: Cada alumno debe enviar os seus exercicios indicando na cabeceira do folio 

que envíe ao profesor/a: nome e apelidos, nº de quenda e curso. Todos os traballos que non 

sigan estas indicacións non serán tidos en conta para a mellora da cualificación final. 

 

Representa o diagrama do ENSAIO DE TRACCIÓN e describe o proceso de deformación da 

probeta de ensaio dun material férreo, de acordo cos apuntes de Introdución á ciencia dos materiais. 

 

 

MATERIA: TIC I 

 

 Tendes ata o 15 de xuño para rematar as tarefas que teñades pendentes de enviar da 

6ªquenda! Xa non tendes que facer máis tarefas!!! 
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